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De PKN Hoogkarspel is een gemeenschap die open  

staat voor iedereen. Een ieder is welkom bij alle          

vieringen en activiteiten die georganiseerd worden. 

 

Vieringen   

14 jan 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina  

Slot, m.m.v. Anna  

Manshanden op harp 

18 jan 09.45 uur Noorderlandhuis, Ds Luuk  

   van Loo 

21 jan 10.00 uur Hoogkarspel, de heer Cees  

   van Lenten 

28 jan 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 

   Slot, m.m.v. koor Vocale  

   Kring Drechterland 

02 feb 19.00 uur Hoogkarspel, meditatie- 

vesper 

04 feb 10.00 uur Westwoud, ds Marina Slot 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 14 januari om 10.00 uur is er een 

viering in de PKN Kerk van Hoogkarspel.               

Ds Marina Slot is de voorganger. Harpiste Anna 

Manshanden verleent muzikale medewerking. 

 

 

Theatervoorstelling van TOM 

Zondagmiddag 21 januari om 15.30 speelt de       

theatergroep Toneel op Maat (TOM) de            

voorstelling ‘C’est le ton qui fait la musique’.  

Theatergroep TOM wordt gevormd door zeven 

vrouwen met levenservaring en een ruime ervaring 

in de zorgsector. Theaterstuk en liedteksten zijn 

door hen zelf geschreven en geïnspireerd door 

werk- en privé-ervaringen.  

De speelsters heten u welkom als gast in restaurant 

TOM van een verzorgingshuis. Hoe verdraagzaam 

zijn de ouderen onderling? En hoe tolerant is het  

personeel? Na afloop weet u het zeker: het is de 

toon die de muziek maakt! 

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is 

welkom! 
 

 

 

De deftige dame (Column Ds Marina Slot) 

Sinds kort zwem ik een of meerdere keren in de 

week om de nadelen van mijn zittende beroep wat 

weg te werken en de spieren los te maken. Ik zwem 

in een   heerlijk verwarmd bad met anderen op 

leeftijd … 

De eerste keer al viel mij iemand op: de deftige 

dame van de groep. Ondanks dat je eerst moet dou-

chen voor het zwemmen, zag ik bij haar de lippen-

stift gloren. En natuurlijk de haartjes gortdroog en 

fijn gekamd. Als je om je heen kijkt in het zwem-

bad, ziet de wereld er heel anders uit. Verwarde 

natte haren, zwoegende blik bij de een, blije ont-

spanning bij de ander. Maar bij een          deftige 

dame is dat niet zo, ze gaat nooit uit de plooi en 

heeft altijd een minzame glimlach om de mond  

Dat is in elke groep of vereniging zo, want waar 

dan ook, je hebt altijd een deftige dame in de buurt.  

Bij de bibliotheek, in het koor, in de kerk, bij de 

soos, in de winkel...je herkent ze zo, dus ook in het 

zwembad.  

In de trein ontdekte ik er ook een, zo eentje net als  

vroeger die haar hoed ophoudt terwijl ze wel haar 

jas uitdoet. Mijn herinneringen gaan terug naar de             

bezoekjes met mijn moeder aan de tearoom in Den 

Haag. Daar had je veel van dit soort dames, maar 

hier vind je ze ook.  

Misschien ben jijzelf wel zo'n deftige dame of je 

kent er een van nabij? Ik ben benieuwd. En natuur-

lijk iedereen een mooi nieuw jaar toegewenst!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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